
POROČILO O DELU ŠOLSKEGA SKLADA  
od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 

 
PREDSEDNICA UO ŠS: BRANKA KOVAČIČ 

 
UVODNA UGOTOVITEV 
Stanje sredstev Šolskega sklada ŠCRS na dan 31. 8. 2017: 14.176,27 €.  
 
PRIHODKI 

Načrtovani prihodki 2017/18 Realizacija 2017/18 

Prenos sredstev iz šol. leta 2016/2017          14.176,27 €        14.176,27 €  

Prispevki občin            6.000,00 €          5.500,00 €  

Prispevki staršev po 25 € (150 dijakov)            3.750,00 €          3.625,00 €  

Prispevki zaposlenih               500,00 €          1.418,00 €  

Prispevki donatorjev, poslovnih partnerjev …            1.000,00 €          1.120,00 €  

Prispevki muzikala Briljantina            4.000,00 €          3.303,00 €  

Dobrodelni srečelov ob pomladnih sanjarjenjih               400,00 €             370,00 €  

Prispevki dobrodelnega koncerta DS                500,00 €             300,00 €  

Prispevki od vstopnic s srečanja bivših dijakov                500,00 €                     -   €  

Prodaja steklenih izdelkov dijakov ŠCRS                       -   €             305,00 €  

Skupaj načrtovani prihodki           30.826,27 €        30.117,27 €  

 
V šol. letu 2017/18 smo z donacijami, prispevki staršev, zaposlenih in muzikala načrtovali v 
Šolski sklad pridobiti 16.650,00 €, kar vključno s sredstvi, prenesenimi iz leta 2016/17 (v višini 
14.176,27 €) znese 30.117,27 €. Kot je razvidno iz priložene preglednice, smo načrtovane 
prihodke v veliki meri realizirali. Zahvaljujemo se vsem staršem, ki so prispevali po 25 €, vendar 
načrta nismo povsem dosegli. Od načrtovanih 150 vplačil staršev je v šolski sklad prispevalo 
145 staršev. Opazne so precejšnje razlike med razredi: v nekaterih oddelkih skoraj vsi starši 
poravnajo prispevek za šolski sklad, v drugih pa je ta delež izjemno nizek. UO ŠS ŠCRS je preko 
razrednikov in predstavnikov staršev v Svetu staršev starše v matičnih oddelkih večkrat v letu 
povabil k vplačilu, kar je rezultiralo višje število vplačil kot leto poprej. Z višino prispevka 
zaposlenih smo zelo zadovoljni, posebne donacije poslovnih partnerjev pa so bile izrecno 
namenjene nakupu brusnega strojčka za steklarsko delavnico in plačilu maturantske ekskurzije 
za enega dijaka. Veseli smo tudi zneska iz srečelova ob Pomladnih sanjarjenjih in sredstev iz 
prodaje steklenih izdelkov, ki so jih izdelali naši dijaki. Srečanje bivših dijakov ni bilo realizirano, 
zato tudi prispevka od prodaje vstopnic ni bilo.  
 
  



ODHODKI 

Načrtovani odhodki 2017/18 Realizacija 2017/18 

Sofinanciranje prevoza dijakov            3.900,00 €          3.900,00 €  

Pevski zbor            2.000,00 €          2.000,00 €  

Sofinanciranje delovanja Dijaške in Domske 
skupnosti 

           1.000,00 €             946,27 €  

Pomoč socialno šibkim dijakom            2.000,00 €          1.367,15 €  

Krožki            1.000,00 €          1.000,00 €  

Stroški muzikala Briljantina – ponovitve            2.000,00 €          2.159,12 €  

Nakup nadstandardne opreme za ureditev 
knjižnice in namenskih prostorov za druženje 
dijakov  

           9.000,00 €          3.329,38 €  

Skupaj načrtovani odhodki          20.900,00 €        14.701,92 €  

 
Kot je razvidno iz priloge, se realizirani odhodki na postavkah sofinanciranje prevoza dijakov 
in pevskega zbora ujemajo z načrtovanimi odhodki. V okviru načrtovanega so tudi zneski, ki 
smo jih namenili za Dijaško in Domsko skupnost, pomoč socialno šibkim dijakom in delovanje 
krožkov, zlasti kulinaričnega in šolskega radia. Veseli smo, da smo znotraj nastalih stroškov 
lahko »muzikalčkom« omogočili tudi ekskurzijo na Primorsko, obljubljeno ob zaključku 
muzikala. Realizirali smo tudi nakup nadstandardne opreme za novo šolsko knjižnico 
(nabavljenih je bilo 7 novih računalnikov s pripadajočo opremo), a ker je nabava teh 
računalnikov v deležu 50 % bila sofinancirana iz projekta SIO 2020, je del načrtovanih sredstev 
ostal neporabljen in se bo prenesel v naslednje šolsko leto.  
 
ZAKLJUČNA UGOTOVITEV 
Stanje sredstev na računu Šolskega sklada ŠCRS na dan 31. 8. 2018 znaša: 15.415,35 €.  
 
UO ŠS ŠCRS je na svoji seji dne 18. 9. 2018 sprejel sklep, da se sredstva na računu Šolskega 
sklada na dan 31. 8. 2018 v višini 15.415,35 €  prenesejo v novo šol. leto 2018/19. 


